
ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.33
DIN 04.04.2016

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis din data de
04.04.2016

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:

- prevederile art. 39 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata
     In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

republicata

HOTARASTE:

Articol unic. Se aproba ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis
din data de 04.04.2016, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 04.04.2016.
2. Proiect de hotarare privind  aprobarea reesalonării creditului restant prin modificarea
Contractului de Credit Nr. 463/58128/2005 prin Act Aditional nr. 463/58128/M/xx.04.2016 si
modificarea Contractului de Credit Nr.280/50921/2006 prin Act Aditional nr.
280/50921/j/xx.04.2016
3.    Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei Spitalului de Boli Cronice Sebis pentru
anul 2016.
4.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al
orasului Sebis, judetul Arad.
5.  Discutarea si analizarea cererii nr. 471/2016, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr.
2240/2016, prin care solicita sprijin financiar, prin alocarea unor sume de bani necesare in
vederea acreditarii Spitalului.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
CONSILIER                                                                                         SECRETAR

PROF. VEKAS RODICA SIRB LAVINIA



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.36
DIN 04.04.2016

Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al orasului Sebis, judetul
Arad

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies
-referatul compartimentului pentru situatii de urgenta din cadrul Aparatului de

Specialitate al Primarului orasului Sebis
-prevederile art.5 alin.1 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,

republicata
-prevederile Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor nr. 132/2007

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor

-prevederile art. 36 alin.2 litera d, alin.6 litera a, pct. 8 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală , republicata;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicata

HOTĂRAŞTE:

ART.1. Se aprobă Planul de analiza si acoperire a riscurilor al orasului
Sebis, judetul Arad, prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis prin serviciile de specialitate.
              ART.3.    Prezenta hotarare se comunica cu :

-Serviciul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei orasului
Sebis

-Institutia Prefectului-Judetul Arad

PRESEDINTE DE SEDINTA                     CONTRASEMNEAZA
        CONSILIER                                                                                  SECRETAR
  PROF. VEKAS RODICA                                                                SIRB LAVINIA





ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2016

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:

- Initiativa si expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec Gheorghe Feies,
- Prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ulterioare;
- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis, prin care
se propune rectificarea bugetului local al orasului Sebis conform influentelor intervenite
si prezentate in referatul compartimentului de specialitate

In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2016,
conform  Anexei nr.1, care face parte integranta din  prezenta hotarare.

ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis si Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei orasului Sebis si se
comunica cu:

- Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Institutia Prefectului - Judetul Arad .

INITIATOR PROIECT
PRIMAR

DR.EC. GHEORGHE FEIES
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